Geluidskanon doet
muggenlarve ontploffen
Twee Amerikaanse uitvinders
zeggen een goedkope manier
gevonden te hebben om muggen
te vernietigen, waarbij geen
insecticiden aan te pas komen.
Het is een machine die muggenlarven opblaast met geluidsgolven, zogenoemde ultrasone klanken. Dat staat in het Britse
wetenschappelijke
tijdschrift
New Scientistvan deze week. Als
de waterdichte luidspreker achter een boot wordt geïnstalleerd,
zorgt de hoge geluidsfrequentie
ervoor dat alle larven tot 25
meter ver ontploffen. Volgens de
uitvinders kan het apparaat worden toegepast op kleine wateroppervlakten zoals vijvers, of in
een aangepast rugzakformaat
worden gebruikt om op een plezieriger manier door moerassen
te waden.
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Vlooien
verjagen
kerkgangers
HUIJBERGEN (ANP) - Als
alles goed gaat, kunnen
de parochianen van de
rooms-katholieke kerk
Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming in Huijbergen zondag weer gewoon aanschuiven in hun
eigen kerkbank.

Lagerhuisleden willen J
parlementaire kat
LONDEN (OPA) - Acht afgevaardigden \'an het Britse Lagerhuis hebben gisteren in
een officieel verzoek gepleit
voor de aanschaf van een
kat. De volksvertegenwoordigers willen dat het roofdier
de vele muizen te lijf gaat. Ue
knaagdiertjes zijn zelfs al in
het restaurant van het Lagerhuis gesignaleerd.
John Barrelt, een afgevaardigde uit de Schotse hoofdstad
Edinburgh, heeft al een ideale kandidaat voor de vacature op het oog. De kater Humphrey die samen met de con-

servatievc premier John Major op Downing S!reet 10
woonde, is al vijf jaar werkloos. Na de machtsovername
moest niet alleen Major de
ambtswoning verlaten. maar
ook Humphrey omdat Cherie Blair een kattenallergie
heeft. Barrelt wil nu wete
waar de kater is gebleven.

Vlooien hadden bezit genomen van het kerkgebouw, waardoor de kerkgangers tijdelijk moesten
uitwijken. Dat heeft een
woordvoerster van het
kerkbestuur gisteren gezegd.
De vlooienplaag werd vorige week o_ntdekt toen
een bloemist bloembakken kwam ophalen voor
een huwelijk dat de volgende dag zou worden ingezegend. De vlooien waren zo massaal aanwezig
dat de pastor werd gedwongen de huwelijksmis
elders op te dragen, hetgeen ook gold voor de zondagse kerkdienst. Inmiddels is diverse keren gespoten.

Het muizenprobleen in het
Britse parlement is overigens
niet
nieuw.
Winston
Churchill onderbrak ooit een
toespraak. omdat er een
muis door de zaal liep.
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Rat ontwricht openbare leven
Boxru - Waartoe een klein
beestje al niet in staat is. Gisteren ontwrichtte een rat het
openbare leven in Boxtel en enkele omliggende dorpen. Het
beestje veroorzaakte kortsluiting in een verdeelkast, waardoor de stroom in grote delen
van de regio urenlang uitviel.
Winkeliers sloten hun deuren
omdat de kassa's niet werkten,
restauranthouders zegden reserveringen af, geld pinnen was
onmogelijk, benzinestations
sloten noodgedwongen hun

pompen en de ambtenaren op
het gemeentehuis doodden de
tijd m et het opruimen van hun
bureaus.
Het ongemak was groot, maar
nergens deden zich echt ernstige problemen voor, aldus burgemeester J. van Homelen. Een
ziekenhuis en enkele verzorgingshuizen maakten gebruik
van noodvoorzieningen. Omdat de verkeerslichten niet
meer werkten, regelden agenten op een aantal plaatsen het
verkeer met de hand. Ze be-

waakten ook een spoorwegovergang waar de bomen - zoals
het hoort tijdens een stroomstoring - automatisch waren gesloten. Kroegbazen maakten
van de nood een deugd door
hun deuren wagenwijd open te
zetten nadat ze de zaak eerst
hadden verlicht met tientallen
kaarsen. Winkelend publiek,
dat nergens anders terecht kon,
maakte er dankbaar gebruik
van. De koeling werkte weliswaar niet, maar dat was nauwelijks een probleem.
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